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1. INTRODUÇÃO
O presente documento constitui o Resumo Não Técnico (RNT) do Estudo de Impacte Ambiental (EIA)
do Projecto de Emparcelamento dos Coutos de Moura e tem por objectivo fornecer ao público a
informação relevante sobre o projecto e os seus previsíveis efeitos sobre o ambiente, de forma
sintética e acessível tecnicamente.
Este projecto encontra-se sujeito a uma Avaliação de Impacte Ambiental (de acordo com o expresso
no Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, rectificado pela Declaração de Rectificação n.º
2/2006, de 6 de Janeiro) por se tratar de um projecto de emparcelamento com infra-estruturação para
regadia em área ≥ 350 ha.
A entidade promotora do projecto é a EDIA – Empresa de Desenvolvimento e Infra-estruturas do
Alqueva, S.A., uma sociedade anónima de capitais exclusivamente públicos, criada pelo Governo
Português, em Março de 1995, para gerir o EFMA.
O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Projecto de Emparcelamento dos Coutos de Moura incidiu
sobre um projecto em fase de Projecto de Execução, tendo sido elaborado pela empresa
ProSistemas, Consultores de Engenharia, S.A., no período de Janeiro de 2010 a Agosto de 2013. A
ProSistemas, Consultores de Engenharia, S.A., foi incorporada em Julho de 2013 na TPF Planege,
passando as duas empresas a actuar sob a designação de TPF Planege – Consultores de Engenharia
e Gestão, SA.
A entidade coordenadora do licenciamento do presente projecto é a Direcção Geral de Agricultura e
Desenvolvimento Rural (DGADR). A autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) é a Agência
Portuguesa do Ambiente (APA), de acordo com o art. 7.º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio,
alterado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro e rectificado pela Declaração de
Rectificação n.º 2/2006, de 6 de Janeiro.

2. O QUE É O PROJECTO DE EMPARCELAMENTO DOS COUTOS DE MOURA
O projecto de Emparcelamento dos Coutos de Moura é um projecto de restruturação fundiária numa
área de 4671,2 ha.
Como actividades associadas ao projecto encontram-se a reabilitação da rede viária, da rede de
drenagem e a reconversão do olival tradicional (cerca de 1300 ha).
Parte da área em estudo no âmbito do Projecto de Emparcelamento Rural dos Coutos de Moura está
incluída na área a beneficiar pelo Sistema Global de Rega do Empreendimento de Fins Múltiplos de
Alqueva (EFMA), fazendo parte integrante do Subsistema de Ardila, um dos três subsistemas em que
o empreendimento está dividido, nomeadamente:
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-

Subsistema de Alqueva – com origem da água na margem direita da albufeira de Alqueva,
desenvolve-se a partir da Estação Elevatória dos Álamos e abrange uma área total regada de
63 910 ha;

-

Subsistema de Pedrógão – com origem da água na margem direita da albufeira de Pedrógão e
com início na estação Elevatória de Pedrógão/margem esquerda, abrange uma área total
regada de 24 521 ha;

-

Subsistema de Ardila – com origem da água na margem esquerda da albufeira de Pedrógão e
com início na estação Elevatória de Pedrógão/margem esquerda, abrange uma área total
regada de 30 785 ha.

Salienta-se, no entanto, que não é âmbito do presente Estudo de Impacte Ambiental a análise da rede
de rega que irá ser futuramente desenvolvida para beneficiar os novos olivais reconvertidos. A rede
de rega será sujeita a um Projecto e um Estudo de Impacte Ambiental a ser desenvolvido
posteriormente.
Apresenta-se na Figura 1 que se segue o enquadramento do projecto no EFMA.

Figura 1 – Enquadramento do Projecto de Emparcelamento dos Coutos de Moura no subsistema de
Ardila do EFMA.
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3. LOCALIZAÇÃO DO PROJECTO
O Projecto de Emparcelamento dos Coutos de Moura incide na região do Alentejo, sub-região do
Baixo Alentejo, no distrito de Beja e no concelho de Moura.
A área de emparcelamento situa-se na margem esquerda do Guadiana, a jusante da barragem do
Alqueva e abrange terrenos pertencentes, em termos administrativos, às freguesias de Santo
Agostinho e São João Batista.
Na Figura 1 anexa apresenta-se a localização do projecto à escala nacional, regional e local, bem
como a implantação das infra-estruturas do projecto nomeadamente a rede de drenagem e rede viária.

4. OBJECTIVOS DO PROJECTO
O Projecto de Emparcelamento dos Coutos de Moura tem como objectivo principal estabelecer uma
nova organização da estrutura predial existente na área de estudo e, simultaneamente, a
implementação de infra-estruturas de drenagem e viária devidamente adaptadas ao novo
ordenamento da propriedade rústica. Pretende-se, assim, criar sinergias importantes que terão como
principais reflexos um melhor aproveitamento dos recursos endógenos e uma considerável economia
de meios.
Com a implementação do Projecto prevê-se os seguintes objectivos gerais:

− Promover o ordenamento deste espaço rural, tendo em conta as suas características ecológicas
e as suas aptidões, de forma a permitir um melhor aproveitamento das potencialidades e dos
recursos endógenos e valorizando o papel da agricultura, assim como o dos agricultores, na
manutenção da qualidade ambiental e de vida deste espaço rural.

− Introduzir factores de racionalização, valorização e competitividade na actividade agrícola,
tornando-a, desse modo, económica e socialmente mais atractiva, contribuindo, assim, para a
melhoria das condições de vida e de trabalho dos agricultores e criando condições que
promovam o rejuvenescimento do sector.
A implementação do projecto visa, sobretudo, estabelecer a estrutura física mais adequada dentro da
área a ser sujeita a emparcelamento de modo a:

− Reduzir os custos de produção e, consequentemente melhorar o rendimento dos agricultores,
através da reorganização da estrutura predial e da implementação de uma adequada rede de
infra-estruturas rurais.

− Criar condições para um melhor aproveitamento das oportunidades existentes, nomeadamente
as criadas pela implementação do regadio do Alqueva.
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− Contribuir para a modernização e o aumento da competitividade da fileira do azeite na região de
Moura, através designadamente do ordenamento e reconversão do olival tradicional.
A componente emparcelamento tem ainda por objectivo contribuir para um aproveitamento racional
dos recursos naturais, com a salvaguarda da sua capacidade de renovação e com a manutenção da
sua estabilidade ecológica, sendo ainda um factor de ordenamento do território e da reconversão
cultural, em paralelo com a criação de melhoramentos fundiários e rurais de carácter colectivo.
Da situação actual da zona abrangida pela área de estudo, nomeadamente ao nível da estrutura
predial, constata-se o seguinte:

− A estrutura da propriedade caracteriza-se essencialmente por uma dispersão de prédios
significativa (n.º médio de prédios/proprietário = 2,7), por um acentuado nível de fragmentação
predial (área média/prédios = 2,28 ha) e uma configuração geométrica, na maioria dos casos,
muito irregular tipo trapézio;

− Existem no perímetro de emparcelamento 2020 prédios rústicos, pertencentes a 762
proprietários;

− As explorações agrícolas são predominantemente familiares com superfícies agrícolas utilizadas
reduzidas.
Esta estrutura fundiária deficiente, numa região com elevado potencial agrícola, é bastante limitativa
do ponto de vista da melhoria das condições técnicas e económicas das explorações agrícolas, pelo
que é de extrema importância proceder à sua correcção.
A implementação de um projecto de emparcelamento proporciona uma melhoria e crescimento das
explorações agrícolas beneficiadas, dado o aumento da dimensão da propriedade, com uma esperada
intensificação agrícola. Deste modo, torna-se necessária a existência de uma rede de caminhos
adequada a essa nova realidade agrícola, e que por si só seja factor de promoção do desenvolvimento
na zona de intervenção. Assim, o projecto de actualização da rede viária foi desenvolvido
paralelamente ao processo de emparcelamento.
Considerou-se também importante prever boas condições de drenagem para a nova estrutura predial,
pelo que o estudo da drenagem foi desenvolvido em simultâneo com o emparcelamento.
A remodelação predial que se pretende introduzir pelo respectivo projecto de emparcelamento prevê
os resultados apresentados no Quadro 1.
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Quadro 1 – Estrutura predial actual e futura.
Indicadores

Actual

Futura

Variação (%)

2 020

1332

-34,1

762

762

-

4 612,16

4570,45

-0,9

Prédios em compropriedade

157

122

-22,3

Proprietários em compropriedade

208

179

-13,9

Área média por proprietário (ha)

6,053

5,998

-0,9

Média de prédios por proprietário

2,7

1,7

-34,1

2,283

3,431

+50,3

% prédios em compropriedade

7,8

9,2

+17,9

% proprietários em compropriedade

27,3

23,5

-13,9

Prédios rústicos (n.º)
Proprietários (n.º)
Valores
totais

Indicadores
médios

Situação Predial

Área dos prédios (ha)

Área média por prédio (ha)

Como actividade associada ao emparcelamento, é também âmbito do presente estudo a reconversão
dos olivais tradicionais existentes numa parte significativa da área de estudo do Emparcelamento,
cerca de 1300 ha, em olival intensivo.
A futura irrigação de uma parte significativa dos Coutos de Moura a partir do EFMA (Sub-sistema do
Ardila) abre um novo quadro de possibilidades e exigências para a zona, no qual é de realçar a
imperiosa necessidade de reconversão de grande parte do actual olival, enquanto medida essencial e
premente para a revitalização deste espaço agrícola. Neste contexto, o Emparcelamento Rural
constitui um instrumento privilegiado para ultrapassar os actuais estrangulamentos, permitindo,
através da reorganização predial que lhe é inerente, criar condições de excelência, por um lado, para
a implementação de uma rede racional de rega colectiva, contribuindo dessa forma para a viabilização
da introdução do regadio, e, por outro, para a necessária reconversão agrícola produtiva da zona,
através sobretudo da implantação de modernos olivais, mais produtivos, com melhores condições de
mecanização e adaptados a uma estrutura predial mais racional.

5. DESCRIÇÃO DO PROJECTO
O projecto de execução do Projecto de Emparcelamento dos Coutos de Moura consiste numa
reorganização predial e irá contemplar as seguintes actividades associadas ao projecto:

− reabilitação da rede viária;
− reabilitação da rede de drenagem; e
− reconversão do olival tradicional em olival intensivo.
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Seguidamente será apresentada uma breve descrição sobre cada uma destas componentes e
respectivas acções para que mais facilmente seja possível compreender o projecto em análise.
REORGANIZAÇÃO PREDIAL
A reorganização predial diz respeito ao traçado de novos lotes, de modo a melhorar as condições
técnicas e económicas das explorações agrícolas através da redução ou eliminação dos
inconvenientes provocados pela excessiva fragmentação e dispersão da propriedade rústica. Esta
intervenção permite igualmente efectuar a correcção da configuração geométrica dos prédios rústicos,
hoje em dia com índices demasiado elevados da proporção largura: comprimento.
Na reorganização predial consideraram-se as pretensões manifestadas pelos proprietários quanto à
localização futura dos novos lotes, conforme estipulado nas Normas para a Elaboração de Projectos
1

de Emparcelamento Integral da Iniciativa das Autarquias ou dos Particulares .
O cruzamento das massas de repartição com as subclasses da Proposta de Plano de Uso permitiu,
por sua vez, definir ainda zonas necessariamente com tratamento diferenciado em termos de traçado
dos novos lotes, com especial enfâse para a diferenciação entre as zonas futuramente sujeitas a
beneficiação pelo Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva (EFMA) e as outras zonas que não
serão abrangidas por esta beneficiação.
A especificidade de cada uma destas zonas obrigou à definição de critérios adicionais, os quais se
encontram discriminados no quadro seguinte:
Quadro 2- Critérios específicos de traçado dos novos lotes por subclasse de uso do solo.
Subclasses

Critérios específicos de traçado dos novos lotes
−

A1
Áreas agrícolas
abrangidas pelos
Blocos de Rega de
Caliços-Machados e
Caliços-Moura

−

−

−

Manutenção na Subclasse A1 da pontuação equivalente dos proprietários
atuais, o que corresponde ao pressuposto geral de que, em princípio, não há
trocas de pontuação entre áreas beneficiadas com regadio e áreas não
beneficiadas. A transferência de pontuação desta zona para subclasses de
sequeiro só ocorre quando consta da pretensão do proprietário ou em casos
especiais de pequenos acertos de pontuação;
Em cada massa de repartição de subclasse A1 foram definidas zonas
preferenciais para reconversão de olival e outras zonas para agrupamento dos
proprietários que não pretendem reconverter, procurando-se, assim, obter,
tanto quanto possível, áreas contínuas para reconversão suficientemente
grandes que permitam potenciar todos os benefícios do Projecto;
Nas zonas preferenciais de reconversão de olival, não obstante a expectativa
de que todo o olival velho seja substituído, os lotes foram traçados respeitando,
de uma forma geral, as linhas dos olivais atuais;
Nas zonas de agrupamento dos proprietários que não pretendem reconverter o
olival, o traçado dos novos lotes teve como pressuposto a troca de oliveiras.
Essa troca, que combina classes de olival/nº de oliveiras, visou sempre
salvaguardar o valor do património olivícola de cada proprietário. De igual
forma, foram respeitadas, de uma forma geral, as linhas dos olivais atuais.

1

Publicadas em 2002 pelo ex-Instituto de Hidráulica, Engenharia Rural e Ambiente (actual Direcção Geral de
Agricultura e Desenvolvimento Rural).
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Subclasses

Critérios específicos de traçado dos novos lotes
−

A2
Áreas agrícolas não
integradas em blocos
de rega do EFMA e
com ocupação actual
diversa

−

−

−
A3
Espaços de
protecção
complementar no
(POAAP)
C1 Áreas da estrutura
biofísica
AF1 Áreas de
montado
U1 Espaços
urbanizáveis

Manutenção de áreas com infra-estruturas e benfeitorias específicas (pomares,
plantações florestais, casas etc.), excepto nos casos em que o proprietário
informou pretensão contrária.
De uma forma geral, remodelação predial apenas entre terrenos com
ocupações semelhantes: culturas anuais com culturas anuais e olival com
olival.
Nos prédios com olival, o traçado dos novos lotes teve como pressuposto a
possibilidade de troca de oliveiras. Essa troca, que combina classes de olival/nº
de oliveiras, visou sempre salvaguardar o valor do património olivícola de cada
proprietário. Foram respeitadas, de uma forma geral, as linhas dos olivais
atuais.
Criação de prédios de formas regulares e com acesso que favoreçam as
condições técnicas e económicas de exploração.

−

De uma forma geral, manutenção dos actuais proprietários e das estremas
atuais, dadas as especificidades destas zonas.

−

A propriedade e a estrutura fundiária não são alteradas, dadas as
especificidades destas zonas.

Todos os prédios resultantes do emparcelamento terão acessos por caminhos. A sua geometria é
variada e consequência de uma série de factores: estremas dos prédios originais, localização dos
acessos, vontade do proprietário, existência de culturas permanentes, etc.
As operações de demarcação dos novos lotes em toda a área abrangida pelo Projecto de
Emparcelamento serão as seguintes:

− Implantação de estacas materializando os pontos de demarcação das novas estremas;
− Abertura de covas com broca helicoidal, colocação dos marcos e sua fixação no terreno;
− Marcação dos elementos de sinalização do marco por meio de tinta indelével;
− Remoção de todos os marcos de demarcação da antiga estrutura predial.
Nos lotes onde serão implantados novos olivais e na fase de reconversão dos mesmos, além das
operações anteriores, haverá retirada de vegetação e eventuais alterações da topografia do terreno.
A nova estrutura predial integra 1332 lotes, 762 proprietários inseridos em 91 massas de repartição.
Paralelamente à demarcação dos prédios decorrerá o processo de titulação desses mesmos prédios
através da emissão dos respectivos autos de propriedade, com base no enquadramento legal definido
nos art.º 18º e 19º do Dec. Lei nº 103/90, de 22 de Março. Esta actividade consiste na emissão do
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documento oficial, para cada um dos proprietários, que comprova a titularidade do(s) respectivo(s)
novo(s) prédio(s).
REDE VIÁRIA
No âmbito do anteprojecto de infra-estruturas foi efectuada uma análise da situação actual da rede
viária existente, constatando-se que a rede de caminhos permite um bom acesso à região ao nível das
estradas nacionais e municipais e que o perímetro de emparcelamento é servido por um número de
caminhos agrícolas suficientes.
Assim, a constituição dessa rede viária passará, sobretudo, pela reabilitação e reformulação da actual
rede de caminhos de modo a assegurar o fácil e rápido acesso e escoamento de meios de transporte,
máquinas e equipamentos agrícolas a todas as parcelas do perímetro.
Assim, para a rede viária, foram considerados três tipos de caminhos agrícolas, em função do serviço
previsto:

− Caminhos agrícolas principais (15,78 km, distribuídos por cinco caminhos) – que permitem a
penetração na área de intervenção proposta a partir das estradas nacionais e/ou municipais
existentes;

− Caminhos agrícolas secundários (33,5 km, distribuídos por 20 caminhos) – que permitem o
acesso às diferentes manchas e parcelas agrícolas;

− Acessos locais terciários (28,2 km) – que permitem o acesso às diferentes parcelas agrícolas.
A rede viária referida anteriormente é constituída maioritariamente por caminhos existentes, no
entanto existem algumas situações em que será necessário a abertura de novos acessos, numa
extensão de cerca de 9,9 km (3,8 km nos caminhos agrícolas principais e 6,1 km nos caminhos
agrícolas secundários).
Quadro 3 – Quantificação das intervenções previstas para a rede de caminhos
Caminho

Tipo

Construir (km)

Reabilitar (km)

CP1

Caminho Principal

0,11

1,86

CP2

Caminho Principal

0,83

4,86

CP3

Caminho Principal

0,64

1,45

CP4

Caminho Principal

0,67

2,29

CP5

Caminho Principal

1,52

1,55

CS1

Caminho Secundário

0,17

1,00

CS2

Caminho Secundário

-

1,35

CS3

Caminho Secundário

0,76

1,73

CS4

Caminho Secundário

0,73

1,08

CS5

Caminho Secundário

0,74

1,11

Total (Km)
1,97
5,69
2,09
2,96
3,07
1,17
1,35
2,49
1,81
1,85
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Caminho

Tipo

Construir (km)

Reabilitar (km)

CS6

Caminho Secundário

0,47

1,54

CS7

Caminho Secundário

0,58

0,94

CS8

Caminho Secundário

-

1,03

CS9

Caminho Secundário

-

0,67

CS10

Caminho Secundário

0,02

1,23

Total (Km)
2,01
1,52
1,03
0,67
1,25
1,54

CS11

Caminho Secundário

-

1,54

CS12

Caminho Secundário

0,17

2,53

CS14

Caminho Secundário

0,88

1,50

CS15

Caminho Secundário

0,28

1,26

CS16

Caminho Secundário

0,04

2,88

CS17

Caminho Secundário

-

0,98

CS18

Caminho Secundário

1,16

1,13

CS19

Caminho Secundário

0,12

1,43

CS20

-

1,46

CS21

-

1,02

-

-

28,2

9,9

39,4

77,5

Caminhos Terciários
(sem intervenção)
TOTAL

2,70
2,38
1,54
2,92
0,98
2,29
1,55
1,46
1,02

Apresentam-se seguidamente as principais características dos caminhos agrícolas principais a
reabilitar/construir no âmbito do projecto do Emparcelamento dos Coutos de Moura:

− Caminho CP 1 (com um desenvolvimento de 1,97 km) – caminho com início na EN 255,
próximo do núcleo urbano de Moura e termina num caminho camarário existente com
orientação Sul-Norte, que faz a ligação ao Lagar do Juiz e à Horta da Vargem. Os caminhos a
reabilitar têm um desenvolvimento no sentido Este-Oeste. Permite a ligação de Moura a várias
habitações dispersas que se desenvolvem ao longo deste. Permite a ligação das parcelas na
zona Norte do perímetro de emparcelamento.

− Caminho CP 2 (com um desenvolvimento de 5,69 km) – caminho com início numa ponte sobre
a ribeira de Brenhas, junto a Moura na zona da Quinta de Santa Justa, que se pode dividir em
duas partes distintas. A primeira, com sentido Oeste-Este-Sul, que termina na EN258 junto à
Coutada. A segunda parte inicia-se nessa estrada nacional, no mesmo local, desenvolvendo-se
no sentido Norte-Sul-Oeste passando à zona do Pomar Pinta Barris e termina na EN255-1.
Permite a ligação das parcelas na zona Este do perímetro de emparcelamento.

− Caminho CP 3 (com um desenvolvimento de 2,09 km) – caminho com início na EN255 perto da
Atalaia Gorda desenvolvendo-se para Este e depois para Norte até entroncar no CM 1038.
Permite a ligação das parcelas na zona Sul do perímetro de emparcelamento.
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− Caminho CP 4 (com um desenvolvimento de 2,96 km) – caminho com início na EN386 cerca de
1 km a jusante da derivação para a fábrica dos Pisões, desenvolvendo-se no sentido Norte-Sul
até a um caminho a reabilitar, previsto no Projecto de Execução dos Blocos de CaliçosMachados, junto ao Monte das Sesmarias. Atravessa a ribeira do Vale do carvão. Permite a
ligação das parcelas na zona Sudoeste do perímetro de emparcelamento.

− Caminho CP 5 (com um desenvolvimento de 3,07 km) – caminho com início no CM 1080 na
zona das Baronesas. Pode também ser dividido em dois troços. O primeiro termina junto à
EN258 na zona das Baronesas. A segunda parte inicia-se nessa estrada nacional, no mesmo
local, desenvolvendo-se no sentido Noroeste-Sudeste até terminar na EN386, próximo do início
do CA 4. Permite a ligação das parcelas na zona Oeste do perímetro de emparcelamento.
Descrevem-se de seguida as principais características dos perfis transversais preconizados segundo a
hierarquização da rede de caminhos proposta:

− Caminhos agrícolas principais – adoptou-se uma faixa de rodagem com largura igual a
4,8 m, ladeado por bermas direitas com 0,30 m, resultando uma plataforma com 5,4 m. A faixa
de rodagem será revestida com betuminoso. Nos troços em escavação será adoptada valeta
larga em terra, excepto em situações pontuais com declives superiores a 5% em que será
adoptada valeta revestida a betão;

− Caminhos agrícolas secundários – adoptou-se uma faixa de rodagem com largura igual a 3,0
m, que já incluem as bermas direitas, resultando uma plataforma com a mesma largura. Quer a
faixa de rodagem quer as bermas serão revestidas apenas com revestimento superficial duplo.
Nos troços em escavação será adoptada valeta larga em terra, excepto em situações pontuais
com declives superiores a 5% em que será adoptada valeta revestida a betão;

− Acessos locais terciários – que serão apenas faixas de terreno entre os lotes, públicas, não
se prevendo a execução de perfis.
Para os acessos locais terciários não se prevê a execução de terraplanagens, prevendo-se apenas a
remoção das árvores dentro das faixas que os constituem e a melhoria das condições de drenagem,
através da construção de obras localizadas (aquedutos) nas linhas de água e em algumas
depressões.
Prevê-se também a construção de passagens hidráulicas ao longo dos caminhos agrícolas primários e
secundários, para assegurar a drenagem e o cruzamento com valas e linhas de água.
REDE DE DRENAGEM
Com vista ao apuramento das intervenções a efectuar, foram efectuados os necessários estudos
hidrológicos e hidráulicos, com o objectivo de anular o encharcamento dos solos e consequente perda
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de culturas, quer por eliminação do excesso de água resultante de episódios chuvosos, quer pela
drenagem do escoamento de caudais excedentes das práticas de regadio.
Em resultado da análise efectuada, preconizou-se fazer intervenções em 6 das linhas de água,
conforme assinalado na Figura 1 anexa. As acções previstas envolvem acções de limpeza e
desobstrução de linhas de água e de reperfilamento.
Quadro 4 – Rede de drenagem, identificação das linhas de água e tipo de intervenção.
Tipologia

Tipo de Intervenção

Área da
Bacia
(km2)*

Comprimento
da linha de
água (km)*

Área da bacia
hidrográfica no
perímetro (km2)

Ribeira de Brenhas

1

Limpeza de linhas de água do
tipo 1 (remoção de resíduos)

67,1

27,0

68,50

Ribeira de Torrejais

2

Limpeza

13,7

9,0

11,61

Barranco do Vale do Carvão

2

Reperfilamento e Limpeza

14,9

9,0

8,90

Barranco do Vale da Parra

3

---

---

---

1,36

Barranco dos Falcões

3

Reperfilamento e Limpeza

---

---

2,52

Designação

Ribeira das Roncas

3

Reperfilamento

---

---

1,59

Barranco Lei do Coito

3

Reperfilamento

---

---

1,18

Barranco do Meio

3

---

---

---

0,99

Barranco Vale de Figueiras

3

---

---

---

0,54

Barranco dos Caliços

3

---

---

---

2,31

Barranco da Merendeira

3

---

---

---

1,15

*de acordo com o índice hidrográfico
De seguida efectua-se a caracterização geral das linhas de água onde se vai intervir:
RIBEIRA DE BRENHAS
A ribeira de Brenhas é um afluente de margem esquerda do rio Ardila. Tem um desenvolvimento no
sentido Sudeste-Noroeste ao longo do perímetro.
Ao longo do seu percurso, a ribeira de Brenhas apresenta troços com galeria ripícola bem estruturada
caracterizada pela presença de comunidades de espécies arbóreas, arbustivas e herbáceas. Nas suas
margens e taludes podem observar-se freixos e choupos e o sub-coberto é dominado por loendros,
tamargueiras e um vasto elenco de espécies herbáceas.
Esta linha de água terá unicamente uma limpeza selectiva que consiste apenas na remoção de
resíduos inorgânicos e na remoção das árvores mortas e dos troncos caídos que interfiram com o
normal escoamento no leito menor, pelo que não está prevista a afectação de galerias ripícolas
dispostas ao longo das suas margens ou taludes.
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RIBEIRA DE TORREJAIS
A ribeira de Torrejais tem um desenvolvimento no sentido Sudeste-Noroeste, e é afluente de margem
esquerda do rio Ardila, confluindo com este último num local muito próximo da confluência deste com
o rio Guadiana.
Esta ribeira apresenta troços onde a vegetação ripícola está quase ausente, como resultado de
acções de limpeza e reperfilamento por parte dos proprietários dos terrenos que atravessa. Nos troços
menos intervencionados assiste-se ao desenvolvimento de povoamentos estremes de canavial
(Arundo donax) e silvado (Rubus ulmifolius), que dificultam o acesso à linha de água.
Para esta linha de água estão previstas acções de limpeza para remoção de detritos vegetais morto,
lixo e entulho, bem como de toda a vegetação existente no leito que interfira significativamente com o
escoamento (vegetação herbácea e arbustiva). A vegetação arbórea ser mantida, não havendo
afectação de galerias ripícolas, salvo situações de risco de queda, morte ou impedimento da
capacidade de vazão. Será ainda efectuado o corte de canavial e, nos casos onde se revele invasor,
de silvado.
BARRANCO DO VALE DO CARVÃO
O barranco do Vale do Carvão é afluente da margem esquerda do rio Guadiana, tendo um
desenvolvimento no sentido Sudeste-Noroeste.
As acções de reperfilamento previstas para esta linha de água não afectam galerias ripícolas, já que
no troço a intervencionar a vegetação ripícola é caracterizada por comunidades herbáceas, núcleos de
canavial ou de silvado.
BARRANCO DOS FALCÕES
O barranco dos Falcões é afluente da margem esquerda do barranco dos Pomares, que por sua vez é
afluente da margem esquerda da ribeira de Brenhas. Desenvolve-se no sentido Oeste-Este.
No troço desta linha de água sujeito a reperfilamento não existe galeria ripícola, sendo as
comunidades vegetais caracterizadas por vegetação herbácea, canavial e silvado.
Para montante do Monte da Telha e para jusante do Monte do Botão, a linha de água apresenta-se
muito degradada, e a escassez de água apenas permite o desenvolvimento de vegetação herbácea.
No troço entre estes dois montes, a linha de água apresenta, de ambas as margens e taludes, núcleos
de canavial (Arundo donax) e silvado (Rubus ulmifolius), que em muitos locais formam povoamentos
quase estremes.
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RIBEIRA DE RONCAS
A ribeira de Roncas é afluente da margem esquerda da ribeira de Torrejais. Tem um desenvolvimento
no sentido Sudoeste-Nordeste.
Para esta linha de água estão previstas acções de reperfilamento que apenas afectarão comunidades
herbáceas, canavial e silvado, dispostas ao longo de ambas as margens e taludes. Não está prevista
a afectação da estrutura arbórea (com freixos e choupos) identificada a montante da ribeira.
BARRANCO LEI DO COITO
O barranco Lei do Coito é afluente da margem direita da ribeira de Torrejais. Tem um desenvolvimento
no sentido Sudeste-Noroeste.
Em toda a extensão alvo de reperfilamento, a vegetação natural existente é herbácea, caracterizada
pela presença exclusiva de espécies oriundas dos campos agrícolas adjacentes. Muito pontualmente,
e uma vez que esta linha de água atravessa uma zona de olival, surge no topo dos taludes uma ou
outra oliveira. Estando a galeria ripícola ausente não ocorrerá afectação.
RECONVERSÃO DO OLIVAL TRADICIONAL
Os resultados obtidos resultantes dos estudos efectuados, apontam para uma área total de
reconversão de cerca de 1300 ha (maioritariamente em regadio), distribuída por 275 parcelas de olival
(lote inteiro ou parte de lote), pertencentes a 145 proprietários.
A maior parte das parcelas já possuem actualmente olival. No entanto, existem algumas zonas que
hoje são afectas a outros usos (sobretudo arvenses de sequeiro) cujas intensões dos proprietários é a
sua reconversão para olival tendo sido consideradas no âmbito e nos termos do Projecto de
Reconversão do Olival. A maior parte das situações decorre da vontade dos proprietários de aumentar
a área de olival que já possuem. Com a remodelação da estrutura predial as áreas contínuas de uma
mesma exploração foram aumentadas, permitindo expandir os olivais e\ou ligar manchas de olival já
existentes.
O novo olival que se propõe instalar irá respeitar os mais recentes desenvolvimentos na cultura que
têm permitido, quer em Portugal quer em Espanha fazer crescer significativamente as produtividades
alcançadas e a respectiva rentabilidade. Como traços mais marcantes pretende-se:
1. Diminuir ao mínimo o período improdutivo da plantação, procurando obter umas primeiras
colheitas precoces e significativas;
2. Obter a máxima produção, que o meio ambiente permita, para o que é necessário um adequado
desenho de plantação e o emprego das técnicas culturais mais modernas e eficazes;
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3. Conservar os recursos naturais utilizados, nomeadamente o solo, reduzindo as perdas por
erosão;
4. Conseguir que a cultura seja mecanizável, possibilitando uma produção com custos baixos,
para a qual será necessário obter árvores cuja estrutura seja adaptável ao tipo de máquina de
colheita existente no mercado actualmente, embora sem que este objectivo afecte a fisiologia
das árvores.
No Quadro 4 apresentam-se as principais características técnicas dos novos olivais propostos.
Quadro 5 – Principais características técnicas dos novos olivais propostos.
 Oliveiras com um só tronco, provenientes de viveiro;
 Colheita totalmente mecanizável;
Modelo de
exploração

 Produção média estimada de 30 kg/árvore, 8550 kg/ha, funda média de 18%;
 Primeira colheita ao 4º ano;
 Lucro ao 6º ano.
 Denominação de origem “Azeites de Moura”;
 Cordovil de Serpa (principalmente nas zonas de mais caliço);

Variedades

 Galega vulgar (evitando zonas muitas húmidas, mal iluminadas e mal arejadas);
 Verdeal (nos solos mal drenados e com tendência a encharcamento);
 Cobrançosa (excepto nos terrenos muito argilosos com barros fortes).
 7*5 m;
 286 oliveiras /ha;

Compasso

 Orientação Norte-Sul preferencial;
 Em zonas com risco de encharcamento as linhas de oliveiras ficam em
camalhões.
 A água será proveniente do EFMA;
 Rega totalmente automatizada;
 Tubagens principais e secundárias enterradas;

Rega

 Porta-gotejadores em polietileno, Ø 20*17.7 mm;
 Gotejadores autocompensantes de 2.2 l/hora;
 Estação de filtragem.
 Eliminação de vegetação, Ripagem cruzada, Despredrega, Gradagem, Marcação

Investimento
inicial

e Tutoragem, Abertura de covas, Plantação (plantas em saco), Protectores de
tronco, Sistema de rega;
 Valor médio previsto – 3500 €/ha.
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Dadas as exigências logísticas necessárias para a plantação dos novos olivais, com destaque para as
possíveis dificuldades na disponibilidade de plantas de variedades tradicionais portuguesas,
considerou-se que a reconversão do olival irá ocorrer em dois anos: cerca de 611 ha no primeiro ano e
732 ha no segundo.

6. OBRAS A EXECUTAR
As obras de construção necessárias executar iniciam-se por um conjunto de operações de
movimentação de terras que têm como finalidade a preparação dos terrenos para a instalação das
infra-estruturas previstas. Neste contexto, no Quadro 6 indica-se a movimentação geral de terras
prevista durante a fase de construção.
Quadro 6 – Movimentação geral de terras.
Escavação (m3)

Aterro (m3)

Reutilização de
materiais (m3)

Materiais a depósito
(m3)

Rede viária

206 322

159 107

39 096

167 226

Rede de drenagem

12 701

0

2 540

10 161

219 023

159 107

41 636

177 387

TOTAL

As terras resultantes das escavações irão ser aplicadas nos vários aterros necessários executar,
sempre que o material assim o possibilite, e as sobrantes irão ser transportadas para depósitos
temporários, que durante o decorrer da obra terão que ter a necessária aprovação ambiental.
As zonas que vierem a ser afectadas temporariamente pela empreitada e que não estão directamente
relacionadas com o projecto irão ser sujeitas a recuperação biofísica e paisagística de acordo com as
directrizes expostas no Plano de Recuperação Biofísica incluído no Sistema de Gestão Ambiental da
empreitada (SGA).
O referido plano fornece as directrizes para a requalificação das zonas intervencionadas, sendo o
empreiteiro responsável por apresentar o respectivo projecto de execução de acordo com as áreas
que vier a utilizar.
À partida, as zonas a serem recuperadas serão as dos estaleiros, as de depósito de materiais inertes
e as zonas adjacentes a todas as obras que vierem a ser executadas.
OBRAS A EXECUTAR NA RECONVERSÃO DO OLIVAL
Na Figura 2 apresenta-se a sequência de operações que se propõe venha a ser seguida na instalação
dos olivais na área de Emparcelamento dos Coutos de Moura.
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Figura 2 – Etapas da Reconversão do Olival.

7. DESCRIÇÃO DA ZONA DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJECTO
Para se ter a percepção dos efeitos que o projecto de Emparcelamento dos Coutos de Moura poderá
causar, foi feita uma caracterização do estado actual do ambiente. Essa análise, que foi baseada em
pesquisa bibliográfica e complementada com os necessários trabalhos de campo, permitiu identificar
quais os aspectos mais ou menos relevantes, ajustando-se assim a profundidade de análise de cada
aspecto.
Apresenta-se em seguida uma breve descrição da zona onde se irão sentir os efeitos do projecto,
referindo os vários aspectos abordados ao longo do EIA.
O clima da zona em estudo é mediterrânico, caracterizado por possuir duas estações mais vincadas,
uma quente e seca, decorrendo o período seco de um modo geral entre Julho e Setembro e outra fria
e húmida, em que o período chuvoso se estende de um modo geral de Outubro a Março.
No que diz respeito aos solos e usos do solo, constata-se que a zona a ser beneficiada actualmente
já é utilizada para fins agrícolas, com ocupação preferencial para os olivais de sequeiro, seguida das
culturas anuais de sequeiro. Trata-se de uma zona em que predominam os solos da classe mista, ou
seja susceptíveis de utilização agrícola moderada, marginal e condicionada, o que levou à integração
de cerca de 54% da área a beneficiar na Reserva Agrícola Nacional.
A análise efectuada no que diz respeito aos riscos de erosão leva a concluir que a maioria da área
beneficiada pelo Emparcelamento dos Coutos de Moura apresenta risco de erosão do solo baixo a
médio (cerca de 65% e 25% respectivamente).
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Relativamente à salinidade/alcalinização dos solos, a análise efectuada revelou que de um modo geral
não existem riscos desta natureza (cerca de 70% da área apresenta baixo risco de
salinidade/alcalinização).
A análise do uso do solo revelou que a maior parte da área de inserção do projecto está ocupada por
olivais, totalizando uma área com 67,4%, sendo que 53,4% são de sequeiro e 14,0% de regadio,
sendo ainda representativa a área de culturas anuais de sequeiro (cerca de 23%).
Existem também na área de estudo algumas zonas com azinheiras ou sobreiros, uma espécie para a
qual estão estabelecidas normas de protecção e valorização, preconizadas no Decreto-Lei n.º
169/2001, de 25 de Maio, com rectificação feita no Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de Julho
(Protecção do sobreiro e da azinheira).
As duas fotografias seguintes ilustram o aspecto geral da área de incidência do projecto.

Fotografia 1 – Olivais na área de estudo.

Fotografia 2 – Áreas ocupadas com culturas anuais de sequeiro.
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Ao nível dos recursos hídricos superficiais o projecto está inserido na Bacia Hidrográfica do Rio
Guadiana, na sub-bacia do rio Ardila. Na zona a Este de Moura, será de destacar a ribeira de Brenhas
e um seu afluente de margem esquerda, o barranco dos Falcões. Pode ainda ser identificada uma
outra linha de água denominada de barranco do Vale da Parra. Estas duas linhas de água
desenvolvem-se no sentido Sudoeste-Noroeste. A Oeste de Moura, destaca-se a ribeira de Torrejais,
com um desenvolvimento no sentido Sudoeste-Noroeste, afluente de margem esquerda do rio Ardila.
É afluente desta linha de água, a ribeira de Roncas, na margem esquerda, e os barranco Lei do Coito
e barranco do Meio, na margem direita. A Oeste desta ribeira, e já afluentes directos do rio Guadiana,
mas ainda com um desenvolvimento no sentido Sudoeste-Noroeste, destacam-se o barranco Vale de
Figueiras e o barranco do Vale do Carvão.
Das linhas de água que beneficiam a área do Emparcelamento dos Coutos de Moura, somente a
Ribeira de Brenhas apresenta regime permanente. As restantes linhas de água, funcionam em regime
de intermitente a efémero, à medida que a dimensão das suas bacias hidrográficas diminuem.
No que diz respeito aos usos da água constata-se a existência de várias infra-estruturas de
armazenamento de água dispersas aleatoriamente pela zona a beneficiar pelo projecto (10 Charcas),
as quais se destinam a armazenar água para rega. Também foram inventariados na área a beneficiar
51 furos, 10 poços e 14 nascente os quais se destinam à extracção de água, existindo ainda 2
captações para monitorização da qualidade da água.
Em relação aos recursos hídricos subterrâneos, verifica-se que a área de implantação do projecto,
sobrepõe-se em parte ao aquífero de Moura-Ficalho (que é uma das grandes reservas de água
subterrânea do Alentejo) e sobre aquíferos pouco produtivos.
Foram identificadas 8 fontes poluidoras, três delas, difusas, dizem respeito a 1 suinicultura, a uma
unidade de produção de azeite, óleos e gorduras e uma relativa a uma pecuária sendo as restantes 6
são pontuais (ETAR).
Do ponto de vista geológico e geomorfológico a zona de estudo não encerra valores especiais.
Trata-se de uma área enquadrada na Peneplanície Alentejana, a qual apresenta um relevo ondulado
suave onde os vales são abertos e as colinas suaves, sem a presença de elementos geológicos
relevantes tais como grutas, escarpas ou afloramentos rochosos de grandes dimensões. Assim, na
área em estudo, verifica-se um predomínio de declives entre os 2% e os 9%, correspondendo as
zonas mais declivosas (declive superior a 16%) aos vales encaixados das ribeiras que drenam a bacia
do Ardila, e que se caracterizam de um modo geral pelo pequeno fundo fluvial.
Na área de estudo e envolvente ocorrem os seguintes tipos de vegetação:


Montados de azinho ou de sobro;
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Campos agrícolas com culturas anuais de sequeiro ou de regadio, pomares, vinhas e
olivais, também estes último com sub-coberto de sequeiro e de regadio;



Vegetação ripícola. Em virtude das diversas actividades humanas desenvolvidas, a
vegetação existente nas linhas de água da área de estudo é, na sua grande maioria, de
porte arbustivo e herbáceo. Existem troços onde os povoamentos estremes de cana estão
bem patentes. Inclui ainda pequenas charcas e açudes cujos taludes e margens imediatas
estão ocupadas por vegetação ripícola;



Povoamentos florestais de pinheiro manso e de plantações recentes de sobreiro.

A vegetação natural da área de intervenção encontra-se extremamente empobrecida por uma acção
antrópica devastadora e continuada, responsável pela degradação da vegetação climácica da região,
para conversão do território em campos agrícolas com olivais cultivados para produção intensiva e em
culturas anuais de sequeiro ou de regadio. No caso concreto da flora vascular, apenas foi identificada
uma espécie florística com alguma importância para efeitos de conservação, designadamente Ruscus
aculeatus (gilbardeira), que ocorre muito pontualmente na área de estudo.

Fotografia 3 – Galeria ripícola da ribeira de Brenhas.
Relativamente à fauna, a área de estudo revelou-se de moderada importância com a presença
confirmada de algumas espécies ameaçadas e protegidas pelas Directivas Habitats e Aves. Foi
confirmado na zona um número bastante reduzido de espécies faunísticas de elevada importância,
com a observação de apenas duas espécies, ambas pertencentes ao grupo de aves (Tartaranhãocaçador e Chasco-ruivo). No entanto, as espécies dadas para a área e que se encontram classificadas
com elevado estatuto de conservação não foram observadas, havendo probabilidade de ocorrerem na
área.
Ao separar os grupos faunísticos por classes, é notória a alta riqueza específica nos grupos de aves
de mamíferos, mas não nos anfíbios e répteis. Para a herpetofauna, apenas estão presentes
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(confirmadas ou não) espécies cuja distribuição é alargada ao território continental e que apresentam
densidades elevadas e, consequentemente, reduzido estatuto de ameaça à sua conservação.
As espécies de aves e de mamíferos que foram identificadas em trabalho de campo (e logo,
confirmadas) são quase na sua totalidade de grande abrangência no território português e bastante
comuns.
Em termos de património arqueológico, arquitectónico e etnográfico a região apresenta uma
elevada densidade ocupacional na Pré-História e na época romana, sendo muito frequentes as
estruturas contemporâneas relacionadas com o cultivo. Neste contexto foram identificadas 216
ocorrências, sendo 179 pré-existências, identificadas na pesquisa documental e 37 novas ocorrências,
identificados nos trabalhos de campo. Relativamente a património classificado, a grande maioria
concentra-se no interior do Perímetro Urbano de Moura, onde as Ocorrências sem classificação são
muito numerosas. Ainda no perímetro urbano de Moura encontra-se classificada como Imóvel de
Interesse Público (IIP) a Ocorrência 23. Na zona envolvente encontra-se classificada como IIP o
Castro da Azougada (Ocorrência 20) e na área de incidência do Projecto apenas se encontra
classificada como IIP a Atalaia Magra (Ocorrência 55).
A Paisagem da área de estudo é típica da região onde se insere, o Alentejo. Na área de estudo o
“padrão da paisagem é dominado por pequenas propriedades, ocupadas essencialmente por olivais
sequeiro que tem vindo progressivamente a ser substituído por olivais de regadio”. No mosaico
cultural integram-se ainda os campos abertos (culturas principalmente de sequeiro, mas também de
regadio) que contrastam com as grandes extensões de olival tradicional.
O povoamento é muito concentrado em pequenos ou médios aglomerados, e em montes isolados,
muito dos quais com uma dimensão e qualidade de construção que exprimem um relativo vigor
económico das explorações. Sendo que a área de implementação do projecto do Emparcelamento
dos Coutos de Moura desenvolve-se na envolvente da cidade de Moura.
Ao nível do Ordenamento do Território não foram identificadas condicionantes que pudessem colidir
com o projecto. Antes pelo contrário, as linhas de desenvolvimento preconizadas para a região
enquadram-se na estratégia do desenvolvimento agrícola. A área a beneficiar está cerca de 54%
classificada como Reserva Agrícola Nacional (RAN), o que vai ao encontro dos objectivos do projecto.
Mas por outro lado, dentro da área de incidência do projecto existem algumas áreas integradas na
Reserva Ecológica Nacional (REN), as quais se subdividem em linhas de água e zonas ameaçadas
pelas cheias, áreas de máxima infiltração, áreas de risco de erosão e cabeceiras de linhas de água.
No que diz respeito aos Agrosistemas presentes na área de influência do projecto, os resultados
decorrentes da utilização de novas tecnologias conduziram a uma modificação da paisagem agrária
alentejana, onde a cultura de sequeiro tem vindo gradualmente a ser substituída fundamentalmente
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por olival de regadio, com recurso a sistemas de rega individuais. As explorações de maior dimensão
tendem a ser mais mecanizadas, e consequentemente a sua exploração está mais facilitada.
Verifica-se que é na área envolvente a Moura onde se concentram hoje 75% das novas plantações de
olival (entre 1998 e 2006), representando quase 20.000 hectares.
Em relação à população agrícola, os produtores agrícolas são maioritariamente homens e a classe
está bastante envelhecida (a maior percentagem têm mais de 65 anos). O nível de instrução é, na
maior parte dos casos, básico ou nenhum, sendo este último caso ainda bastante elevado.
No que concerne à forma de exploração agrícola, constata-se que a maior parte dos produtores gerem
os terrenos por conta própria, muitos deles dedicando-se paralelamente a outras actividades.
Relativamente à Sócio-economia salienta-se o facto de se estar numa zona onde se tem assistido a
um crescimento demográfico negativo, com envelhecimento da população. Apesar do sector terciário
ser predominante na distribuição da população activa por sector de actividade no concelho de Moura,
o sector primário representa ainda alguma importância na região. A dimensão das indústrias que
laboram neste concelho é pequena.
A fileira do olival e azeite assume uma importância estratégica para a consolidação da base
económica local, bem patente, quer no aumento de área cultivada e na procura de terras para este
mesmo efeito, quer nas inovações técnicas introduzidas, sendo de destacar a qualidade e as
potencialidades dos azeites de Moura distinguidos com a classificação de Denominação de Origem
Protegida (DOP). A fileira oleícola tem uma forte ligação com a tradição industrial local e constitui um
produto regional de excelência.
Em relação à qualidade do ambiente poderá afirmar-se que a zona de incidência do projecto
apresenta uma boa qualidade do ar pela ausência de fontes poluidoras relevantes. As estradas
existentes na área em estudo são as principais fontes de poluição em resultado dos gases emitidos
pelos veículos que nelas circulam. Ao nível do ruído constata-se que o ambiente da zona em estudo é
sossegado, típico das zonas maioritariamente agrícolas da região do Baixo Alentejo. Efectivamente o
tecido industrial da região é praticamente inexistente, pelo que as fontes ruidosas são reduzidas
devendo-se essencialmente à circulação de viaturas e máquinas na rede viária. Dentro da área a
beneficiar foram referenciados os receptores sensíveis (casas habitadas), que serão pontualmente
afectadas somente durante o período de construção das infra-estruturas associadas ao projecto.

8. EFEITOS RESULTANTES DA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJECTO
O Projecto Emparcelamento dos Coutos de Moura surgiu face às limitações estruturais e infraestruturais que esta zona apresenta actualmente, condicionando a rentabilidade e competitividade da
actividade agrícola e, simultaneamente, afectando a protecção e preservação dos valores ambientais.
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As obras a executar têm em vista melhorar as condições actuais da actividade agrícola, com o
objectivo de incrementar os níveis de rentabilidade e permitir a introdução de medidas melhoradoras
de carácter ambiental e social.
As acções a desenvolver consistem na reorganização predial, na melhoria das redes de caminhos
agrícolas e drenagem, bem como a reconversão do olival tradicional em olival intensivo (cerca de
1300 ha), conforme referido.
Salienta-se que as áreas de reconversão do olival encontraram-se a cargo dos proprietários e estão
dependentes da atribuição de fundos comunitários, pelo que a área total de reconversão do olival
(cerca de 1300 ha), prevista no actual projecto poderá não se concretizar na sua totalidade. Sendo
assim, os impactes sobre a reconversão do olival apesar de poderem ser tipificados, a sua
quantificação irá depender das áreas efectivamente reconvertidas.
Para que se possa ter uma compreensão dos efeitos do projecto na área onde este vai incidir,
apresenta-se em seguida uma descrição sumária das principais acções geradoras de efeitos
ambientais, as quais se fazem sentir durante diversas fases, nomeadamente construção, exploração e
eventual desactivação do projecto.
Para estas diferentes fases distinguem-se as seguintes actividades:
Fase de Construção:

-

instalação e utilização do estaleiro, incluindo zona de armazenamento temporário de
materiais e inertes sobrantes das escavações;

-

desmatação dos terrenos;

-

movimentação geral de terras para execução das obras (rede viária e rede de drenagem);

-

reabilitação de caminhos dentro do perímetro (limpeza do terreno/desmatação, remoção e
armazenamento de terra vegetal, escavação/aterros/compactação; alargamento de faixas,
pavimentação; execução/reabilitação de obras de arte: aquedutos, pontões, etc.);

-

execução e reabilitação do sistema de drenagem (reperfilamento e limpeza de linhas de
água e reabilitação/execução de obras especiais localizadas: obras de protecção contra a
erosão);

-

colocação de marcos nos novos limites das propriedades;

-

arranque do olival antigo e plantação no novo olival intensivo em cerca de 1300 ha.
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Fase de Exploração:

-

actividades associadas ao funcionamento e manutenção geral das infra-estruturas,
nomeadamente, da rede viária (incluindo as obras de arte) e limpeza das valas de
drenagem;

-

actividades associadas à exploração do novo sistema cultural, nomeadamente no que diz
respeito ao normal funcionamento dos trabalhos agrícolas: lavouras, sementeiras/
plantações, colheitas e aplicação de adubos e pesticidas.

Fase de Reabilitação/Desactivação:

-

abandono;

-

reabilitação/substituição dos equipamentos e infra-estruturas.

Embora no Estudo de Impacte Ambiental se tenha efectuado uma análise abrangente a todos os
aspectos ambientais susceptíveis de serem afectados pelo projecto, importa aqui reter e analisar
aqueles mais relevantes. Assim, no que diz respeito ao Clima, à Geologia, Geomorfologia e
Geotecnia, à Qualidade do Ar, bem como ao Ambiente Sonoro, apenas importa salientar que os
efeitos não são muito significativos, sendo que:


no clima não são expectáveis impactes decorrentes das acções de reconversão predial e
da exploração das infra-estruturas na fase de exploração. Nesta fase, com o crescimento
do Olival, na área onde houve a reconversão, prevê-se que as oliveiras venham a constituir
uma barreira às brisas ou mesmo a ventos de maiores velocidades, o que por sua vez
potencia uma diminuição da evapotranspiração;



na geologia/geomorfologia prevêem-se apenas impactes fundamentalmente decorrentes
da movimentação geral de terras (escavações e aterros) poderá conduzir ao aumento do
risco de poluição dos aquíferos devido as poeiras e poderão levar à ocorrência de
fenómenos erosivos;



a qualidade do ar e o ambiente sonoro, que actualmente se caracterizam por estarem
dentro dos padrões de boa qualidade, irão sofrer uma degradação durante a fase de
construção decorrente da movimentação geral de terras e circulação de máquinas e
viaturas associadas às obras.

No que diz respeito aos restantes factores ambientais, apresenta-se em seguida uma descrição
sumária orientada para os aspectos mais relevantes, a qual permite dar uma noção das principais
afectações expectáveis decorrentes da implementação do projecto, ao longo das suas diferentes fases
de desenvolvimento.
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Durante a construção:
Os efeitos fazem-se sentir localmente, resultando fundamentalmente:
1) Da perturbação causada por todas as acções inerentes à execução das obras; e
2) Da afectação directa dos terrenos e das linhas de água dentro da zona do emparcelamento.
No caso referido em 1) a dimensão da afectação dependerá muito do comportamento adequado por
parte do empreiteiro. Nesse sentido, a EDIA desenvolveu um Sistema de Gestão Ambiental, o qual
impõe um conjunto de regras e procedimentos com o objectivo de minimizar os efeitos negativos
causados pela execução das obras, quer no que diz respeito à organização das frentes de trabalhos e
circulação entre elas, quer ainda no que diz respeito à gestão dos efluentes e resíduos e aos terrenos
a afectar, ainda que provisoriamente. Neste contexto, é de salientar a degradação que a paisagem
sofrerá na generalidade, associada à presença das obras. Estes efeitos passam pela circulação de
maquinaria pesada e materiais de construção, diminuição da visibilidade nos locais de construção,
modificações do aspecto dos terrenos devido às escavações, entre outros. O impacte sobre a
paisagem também se fará sentir nos locais onde se ocorrerá a reconversão do olival, quando se
proceder ao arranque das oliveiras. No entanto, como se prevê que a reconversão do olival dure, pelo
menos dois anos, o impacte será atenuado.
Quanto às águas subterrâneas, o projecto não trará grande influência nesta fase, havendo apenas o
risco de ocorrer derramamentos com o seu arrastamento pela água e infiltração em profundidade.
Porém, a probabilidade de tal acontecer é bastante baixa e localizada.
Para os recursos hídricos superficiais, prevê-se que haja alteração do escoamento nas linhas de
água que vierem a ser intervencionadas. Em relação à qualidade das águas superficiais, as
mobilizações dos terrenos (escavações e aterros, terraplanagens, transporte de terras, etc.) e a
movimentação das máquinas necessárias às obras de melhoria da rede de drenagem e caminhos
poderão vir a ter um efeito negativo, embora pouco importante, devido ao aumento provável da
quantidade de partículas em suspensão. Outro impacte que poderá ocorrer durante a fase de
construção das infra-estruturas do projecto (caminhos e rede de drenagem) é uma eventual poluição
química e orgânica das linhas de água por derrames acidentais associados à manutenção e circulação
de máquinas e actividades no estaleiro ou frentes de obra.
O Projecto de Emparcelamento acautelou a manutenção da actual propriedade e a não afectação
desses planos de água. Pelo que em fase de obra não serão alteradas quaisquer charcas existentes.
No caso da sócio-economia a fase de construção pode introduzir perturbações na vida das
populações locais devido ao aumento da circulação de pessoas e máquinas, com o aumento dos
níveis de ruído, emissão de poeiras, etc.. Poderá ainda ocorrer a necessidade de ocupar
determinadas faixas de terreno com a redução pouco significativa da área agrícola. Para além destes
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efeitos negativos, existem outros efeitos positivos que importam referir, como é o caso do possível
recrutamento de mão-de-obra local para as actividades de construção. Haverá ainda uma melhoria do
comércio local devido ao aumento temporário de trabalhadores, em especial o nível da restauração,
pequeno comércio e alguns serviços.
A ecologia será mais afectada pela remoção do coberto vegetal associado às obras de reabilitação da
rede de drenagem e dos caminhos e pelo corte do Olival. Consequentemente haverá uma afectação
das comunidades faunísticas associadas ao coberto vegetal e ao olival.
No que se refere aos Solos os principais efeitos negativos dizem respeito a potenciais contaminações
que possam surgir decorrentes da movimentação de maquinaria pesada associada às acções de
projecto.
O projecto de Reconversão do Olival prevê o arranque de olival que irá implicar a utilização e
circulação de maquinaria que poderá gerar impactes negativos, quer através do contacto directo com
as massas de água (atravessamentos e circulação em geral pela área de intervenção), quer pela
eventual degradação do solo que lhes pode estar associada. Dependendo do modo como são
realizadas, estas operações podem conduzir a um aumento da susceptibilidade do solo à erosão, não
só devido à destruição parcial do coberto vegetal mas também através da destruição da estrutura
superficial do solo, pelo que se deverá ter especial atenção ao arranque de árvores na proximidade de
linhas de água, locais onde a fragilização dos solos tende a determinar uma maior erosão e
consequentemente maiores impactes ambientais negativos significativos. Na globalidade os impactes
inerentes a estas acções (arranque e plantio de oliveiras) podem ser classificados como negativos,
directos, temporários, prováveis, locais, imediatos, reversíveis, pouco significativos a significativos e
de magnitude média, dada a extensão de área a reconverter. Salienta-se no entanto, que essa
reconversão será faseada em pelo menos dois anos.
A destruição do coberto vegetal e arranque de árvores irá condicionar o regime de escoamento
superficial dos solos e introduzir alterações nas condições de infiltração da água nos solos. Desta
forma, são favorecidos os fenómenos de erosão, com consequentes repercussões na estabilização
dos terrenos. Salienta-se que o arranque do olival, está previsto decorrer entre os meses de Julho e
Agosto, meses com pouca pluviosidade, e a plantação do novo olival em Outubro, pelo que o solo
ficará durante pouco tempo sem coberto vegetal, minorando o impacte referido anteriormente.
Tendo em conta que a área beneficiada pela Reconversão do Olival não apresenta riscos
significativos de erosão de solo, apenas 6% da área beneficiada encontra-se em zonas com muito alto
e alto risco de erosão, e 73% da área em zonas com risco de erosão baixo, o impacte expectável é
negativo, directo, temporário, certo, local, imediato, reversível, pouco significativo, e de magnitude
reduzida.
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De salientar que cerca de 83% da área prevista para a reconversão do olival apresenta baixo risco de
salinização/alcalinização.
Os impactos económicos do arranque do olival e sua reconversão serão claramente positivos, como
demonstrados nas análises de rentabilidade que acompanharam o estudo. No entanto, do ponto de
vista de tesouraria, ocorrerão algumas dificuldades entre o arranque dos atuais olivais e a plena
produção obtida nos novos olivais.
Existe um conjunto de acções previstas que minimizarão estes potenciais impactos negativos ao nível
da tesouraria:

-

De acordo com o inquérito efectuado, poucos produtores dependem em exclusivos dos
rendimentos obtidos nos olivais incluídos na área a reconverter, quer por terem outras fontes de
rendimento não agrícolas, quer por possuírem outras áreas agrícolas fora do perímetro;

-

A reconversão do olival será efectuada em dois anos. Alguns dos agricultores, apesar dos
benefícios do emparcelamento, ainda poderão apresentar parcelas em mais do que uma das
áreas, sendo portanto diluído o efeito da não produção;

-

A venda das oliveiras arrancadas irá proporcionar uma receita aos produtores no momento do
arranque;

-

O arranque e plantação ocorrerão sempre após a realização da colheita. Depois da colheita e
até ao arranque, com início previsto para Julho, não serão efectuados quaisquer intervenções
culturais, reduzindo-se assim os custos de produção em cada uma das parcelas;

-

Os agricultores continuarão a beneficiar dos apoios ao rendimento, no âmbito da Política
Agrícola Comum, nomeadamente o Regime de Pagamento Único e das Medidas Específicas
para as Zonas Desfavorecidas;

-

De acordo com os contactos efectuados com a banca existe a disponibilidade para efectuar
uma linha de crédito específica para o financiamento da reconversão do olival que incluirá um
período de carência de amortização e juros, de forma a permitir ultrapassar de forma mais
suave o período improdutivo dos olivais.

Do ponto de vista social, nomeadamente do emprego, não se prevêem significativas alterações, uma
vez que os novos olivais continuarão a necessitar de operações culturais, prevendo-se pelo contrário
um crescimento das necessidades.
Relativamente aos Agrossistemas, as actividades potencialmente geradoras de impactes são a
implantação e o funcionamento do estaleiro, as movimentações de máquinas, de terras e de pessoas,
as actividades de beneficiação da rede viária e rede de drenagem. Estes impactes apesar de
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negativos são temporários. Efectivamente, a importância destes impactes perde significado, se estes
forem entendidos como um custo necessário para os mesmos produtores que serão beneficiados pela
instalação das infra-estrutura.
Na situação referida em 2) é de referenciar a afectação de uma faixa de solos envolvente às infraestruturas previstas intervencionar, bem como de áreas para utilização como estaleiro e para depósito
de inertes, com a consequente afectação de usos, que neste caso são agrícolas. Face à dimensão da
afectação, e uma vez que os proprietários são avisados com a devida antecedência das obras
previstas e das áreas a afectar, a afectação expectável não é importante.
As terras resultantes das escavações irão ser aplicadas nos vários aterros necessários executar,
sempre que o material assim o possibilite. No caso do projecto em análise em resultado da
movimentação geral de terras, irá existir um volume considerável de materiais excedentes (Quadro 6)
que serão posteriormente depositados em locais devidamente autorizados.
Na figura 2 anexa estão indicadas as zonas nas quais não foram identificadas condicionantes à
localização de estaleiro. Será o empreiteiro que irá apresentar uma proposta de localização de
estaleiro que será aprovada pelas entidades competentes e pelo Dono da Obra, devendo cumprir os
requisitos ambientais impostos para esta empreitada. Assim como será também o empreiteiro que irá
identificar a eventual necessidade de criação de acessos temporários para a realização da obra, e de
utilização de explosivos.
Também as acções para melhoria das condições de drenagem são necessárias a fim de que sejam
atingidos os objectivos do projecto, ou seja, a melhoria das actuais condições de exploração agrícola.
No que respeita à afectação dos habitats ripícolas, com o reperfilamento hidráulico das linhas de água
a intervencionar não se prevê a afectação de estruturas arbóreas.
Durante a construção irá também sentir-se uma afectação negativa nas linhas de água devido ao seu
atravessamento com a rede de caminhos, ou ainda pelas intervenções localizadas para execução de
obras especiais, como passagens hidráulicas, quedas, protecção de curvas, etc.
Conforme foi possível depreender pela descrição da zona afectada pelo projecto, ao nível do
ordenamento do território haverá uma afectação de terrenos que apresentam condicionamentos ao
uso, como é o caso dos solos incluídos na RAN, já referido anteriormente, e de solos classificados
como Reserva Ecológica Nacional (REN).
Por último refere-se que ao nível do património arqueológico, não são expectáveis afectações
dignas de registo, o que não inviabiliza a possibilidade de durante a fase de construção virem a ser
descobertos elementos importantes.
No que respeita aos Resíduos, poderão surgir diversos resíduos provenientes das actividades
associadas ao projecto como sendo resíduos verdes (provenientes das desmatações), resíduos de
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construção e demolição, terras escavadas contaminadas e resíduos sólidos urbanos. Todos os
resíduos produzidos serão sujeitos a um Plano de Gestão de Resíduos com as práticas a adoptar para
cada um dos tipos de resíduos produzidos, de acordo com a legislação em vigor.
Durante a exploração:
Relacionado com a sócio-economia surgem diversos benefícios locais e para o concelho e região,
destacando-se a melhoria das condições de circulação do tráfego agrícola, a realização das práticas
culturais de forma mais eficiente, a possibilidade de adoptar tecnologias de produção mais modernas
e eficazes, com uma utilização mais racional dos factores de produção (em particular, os fertilizantes e
pesticidas). Haverá um aumento da rendibilidade das explorações através da reorganização predial.
Nesta fase os efeitos do projecto irão sentir-se positivamente nos agrossistemas, nomeadamente no
que concerne à valorização das propriedades agrárias e consequentemente na economia local. A
melhoria da rede de caminhos e de drenagem também contribuirá para a melhoria das condições de
exploração, e consequentemente de produção, ficando o agricultor muito mais adaptado às actuais
exigências do mercado. Irá verificar-se uma alteração do uso dos solos, uma vez que existe a
possibilidade de serem implantadas novas produções o que implica igualmente a introdução de novas
tecnologias e consequentemente novos técnicos, criando deste modo mais emprego na região e no
sector. Novos serviços poderão ser criados, no sentido de servirem de apoio às explorações agrícolas.
Salienta-se que e instalação do novo olival intensivo surge como uma opção rentável, do ponto de
vista económico, permitindo uma melhoria da rentabilidade das explorações e consequentemente na
economia local.
Ao nível da Paisagem a reorganização predial irá introduzir na paisagem uma maior uniformização,
tornando a paisagem homogénea com uma menor capacidade de absorção visual, que se traduz num
efeito negativo. Quanto à adaptação das áreas de paisagem agrícola permanente, essencialmente de
olival tradicional, de sequeiro para olival intensivo, as acções a executar passarão sobretudo pelo
adensamento do coberto arbóreo. No entanto, atendendo à reconversão cultural de uma cultura
permanente de olival tradicional para olival intensivo, admitem-se alterações negativas na paisagem.
A degradação qualitativa da água, provocada pelas actividades agrícolas, resulta da sua
contaminação com nutrientes, sais e pesticidas, devido à utilização inadequada de pesticidas e
adubos, especialmente os azotados, e das perdas de solo por erosão.
À conversão do olival tradicional em olival intensivo em determinadas áreas afectas ao
Emparcelamento dos Coutos de Moura poderá estar associado um acréscimo de cargas poluentes
afluentes às massas de água superficiais, na medida em que a prática de agricultura mais intensiva,
está habitualmente associadas a maiores cargas de fertilizantes, nomeadamente azoto e fósforo.
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No entanto, o facto do tipo de rega a aplicar, nestes novos olivais, se prever ser gota a gota, tende a
ser menos gravoso do que outros tipos de rega, não só por ser mais eficiente em termos de consumo
de água mas também por permitir um melhor doseamento de fertilizantes e ser menos erosivo para o
solo, o que contribui igualmente para que o impacte negativo, resultante seja de magnitude reduzida.
Relativamente à questão da poluição difusa, e com vista à sua atenuação, no EIA como medida de
minimização foi referido que terá que ser cumprido o Código das Boas Práticas Agrícolas, o qual inclui
muitas recomendações relativamente à aplicação de adubos e pesticidas.
Na fase de exploração os principais impactes associados à reorganização da estrutura predial das
parcelas abrangidas pelo projecto de emparcelamento estão relacionados com a alteração gradual do
mosaico de habitats. A reconversão do olival tradicional em olival de uso intensivo levará à alteração
da diversidade específica das comunidades florísticas de sub-coberto e da densidade do estrato
herbáceo.
A presença de novas oliveiras na área de estudo, mais jovens e em maior número, irá favorecer as
espécies que ocupam este tipo de cultura para actividades de alimentação, nidificação e repouso. Os
grupos que serão beneficiados serão pequenos mamíferos, algumas espécies de répteis, e aves de
reduzida dimensão, como os fringilídeos.
Os resíduos produzidos durante a fase de exploração, serão semelhantes aos actualmente
produzidos e serão essencialmente resíduos agrícolas verdes, embalagens, plásticos de mangueiras,
entre outros associados à actividade agrícola.
Durante a reabilitação/desactivação:
Dado o grau de incerteza que envolve a fase de desactivação/reconversão do projecto, apenas se faz
aqui referência aos dois cenários possíveis:
1

Abandono das infra-estruturas – Em fase de desactivação do projecto, poderá ocorrer o
abandono das infra-estruturas até então utilizadas para beneficiar a área do Emparcelamento.
Perante tal cenário, poderão ser retomadas as práticas agrícolas actuais, sendo que em
alternativa, poderá assistir-se ao abandono dos terrenos e à instalação de comunidades
vegetais melhor desenvolvidas e estruturadas, que poderão evoluir para comunidades
climácicas. Os campos agrícolas poderão ser substituídos por matos adaptados a climas
secos e a solos calcários.

2

Remoção ou reabilitação das infra-estruturas – Neste caso é expectável que os efeitos
decorrentes deste tipo de acção sejam semelhantes aos da fase de construção.
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9. MEDIDAS E ACÇÕES PREVISTAS PARA MINIMIZAR E AVALIAR OS EFEITOS DO
PROJECTO
Para minimizar os efeitos causados pela implementação do projecto foram definidas medidas, as
quais são aplicáveis às várias fase de desenvolvimento do projecto, desde a obra até à fase de
exploração do aproveitamento.
Destacam-se desde já as medidas

de recuperação

biofísica e

paisagística das

zonas

intervencionadas.
Na fase de construção as medidas propostas visam sobretudo evitar ou diminuir os efeitos negativos
sobre o património natural e patrimonial relacionados com a execução das obras. As medidas de
minimização estão fundamentalmente relacionadas com a necessária movimentação de pessoal,
veículos, maquinaria/equipamentos, materiais e movimentação geral de terras.
Na fase de exploração as medidas propostas visam sobretudo minimizar os eventuais impactes
decorrentes das actividades agrícolas que se prevêem para a área de Emparcelamento dos Coutos de
Moura,

nomeadamente

sobre

os

solos

e

recursos

hídricos.

Estas

medidas

referem-se

fundamentalmente à implementação de boas práticas agrícolas, de modo a contribuir para a
conservação dos recursos naturais (solo e água), por meio de uma utilização racional de fitofármacos
e da água para rega.
Ainda para minimização dos efeitos negativos na fase de construção a EDIA desenvolveu um Sistema
de Gestão Ambiental (SGA), o qual se materializa num documento que é sempre integrado no
Caderno de Encargos de cada empreitada, obrigando assim o empreiteiro a cumprir com as medidas
de boa prática ambiental nele definidas.
Destacam-se como linhas orientadoras das acções/tarefas que o empreiteiro terá que cumprir, as
seguintes:


Previamente à execução das obras, é necessário uma adequada programação dos
trabalhos, sendo obrigatório a entrega por parte do empreiteiro de um Plano de Trabalhos.
Nesse plano deverão constar todas as acções e cuidados a tomar de forma a evitar que as
acções de construção prejudiquem o ambiente mais do que o indispensável.



Na fase de construção deverão ser implementadas acções relacionadas com a gestão de
estaleiros e frentes de obra, a gestão de origens de água e destino de efluentes, a
movimentação de terras, a gestão de resíduos, a programação e gestão de acessibilidades
e o controlo de poluição atmosférica e sonora. Em anexo apresentam-se as Figuras 2 e 3
que incluem a identificação das zonas condicionadas e preferenciais à localização do
estaleiro.
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Para assegurar que os trabalhadores cumpram adequadamente o expresso no SGA, está
previsto que o empreiteiro implemente um Plano de Formação aos Trabalhadores, que
preveja a execução de acções de formação e sensibilização adequadas às necessidades.
O empreiteiro terá ainda que apresentar e implementar um Plano de Gestão de Efluentes e
Resíduos, que assegure que os lixos, resíduos, óleos, combustíveis, terras, entulhos, etc.,
sejam devidamente manuseados, armazenados e transportados e depositados em destino
final adequadamente, cumprindo com todos os requisitos constantes na legislação em
vigor.



Na fase final de obra realça-se a obrigatoriedade do empreiteiro ter que proceder à
recuperação de todas as áreas afectadas pela empreitada.



De referir por último que para a minimização dos efeitos do projecto sobre o património,
está previsto um acompanhamento rigoroso por especialistas de todas as acções
relacionadas com a movimentação geral de terras.



Na fase de exploração as medidas propostas visam sobretudo minimizar os efeitos
negativos decorrentes das actividades agrícolas que se prevêem. Estas medidas referemse fundamentalmente à implementação de boas práticas agrícolas, fundamentalmente no
que diz respeito à aplicação de adubos e pesticidas. Também a utilização racional da água
desempenha um papel importante, quer pela perspectiva da sua utilização sem
desperdícios no sentido de poupança de um recurso escasso e esgotável, quer pelo lado
de prevenção da lixiviação dos terrenos, com o consequente arrastamento dos produtos
agroquímicos para as linhas de água adjacentes.

10. CONCLUSÕES
O Projecto de Emparcelamento dos Coutos de Moura insere-se numa zona que apresenta limitações
estruturais e infra-estruturais, que condicionam seriamente a rentabilidade e competitividade da
actividade agrícola e, simultaneamente, afectando a protecção e preservação dos valores ambientais.
São de salientar as seguintes características da área de estudo:

− A estrutura da propriedade caracteriza-se essencialmente por uma dispersão de prédios
significativa (n.º médio de prédios/proprietário = 2,7), por um acentuado nível de fragmentação
predial (área média/prédios = 2,28 ha) e uma configuração geométrica, na maioria dos casos,
muito irregular tipo trapézio;

− O olival existente na área do perímetro é maioritariamente velho (mais de 100 anos), com
densidades muito baixas (menos de 100 arvores por ha), verificando-se a presença de muitas
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explorações, principalmente de menor dimensão que não efectuam qualquer tipo de intervenção
cultural nos seus olivais.
O presente projecto possui três sectores de actuação: reorganização predial, infra-estruturas (rede de
caminhos e drenagem) e reconversão do olival. Salienta-se, mais uma vez que, o desenvolvimento a
rede de rega que irá beneficiar parte da área de Emparcelamento será âmbito de um projecto de
execução e estudo de avaliação posterior. Pelo atrás mencionado, não foi âmbito do presente Estudo
de Impacte Ambiental a avaliação de impactes resultante do sistema de regadio a implementar em
parte da área de Emparcelamento.
Assim, as acções a desenvolver pelo presente estudo consistem fundamentalmente na reorganização
predial, na melhoria das redes de caminhos agrícolas e drenagem e na reconversão do olival
tradicional em olival intensivo. Estas obras serão faseadas, repartidas por 27 meses, sendo que a
reconversão do olival será repartida por dois anos. O arranque das oliveiras será efectuado nos meses
de Julho e Agosto, evitando-se o período de reprodução da maioria das espécies presentes na área
de estudo.
As obras a executar têm em vista melhorar as condições actuais da actividade agrícola, com o
objectivo de incrementar os níveis de rentabilidade e, simultaneamente, permitir a introdução de
medidas melhoradoras de carácter ambiental e social.
Nos sectores de actividade económica da região, o peso do sector primário é ainda significativo,
sendo que a produção assenta em explorações de carácter familiar, com a população agrícola de
baixo nível de instrução e elevado nível etário. Além disso, conforme referido anteriormente, em
termos de estrutura, essas explorações caracterizam-se por uma dispersão de prédios significativa,
por um acentuado nível de fragmentação predial e por uma configuração geométrica, na maioria dos
casos, muito irregular tipo trapézio.
Tendo em consideração as intervenções a efectuar pelo projecto ao nível das infra-estruturas lineares
(rede de caminhos agrícolas e linhas de água da rede de drenagem), foi fundamental efectuar uma
análise ambiental preliminar, a qual contribuiu significativamente para a minimização dos impactes
pois permitiu, desde logo, considerar os ajustes no projecto que se revelaram necessários. Este modo
de actuação conjunta entre as equipas do Projecto e do EIA permite uma minimização significativa dos
impactes, fundamentalmente no que diz respeito à salvaguarda do património arqueológico.
Assim, iniciou-se o presente estudo por uma análise ambiental preliminar à zona de implantação do
projecto, tendo como objectivo fundamental identificar numa fase prematura situações que pudessem
de

certa

forma

condicionar

o

projecto.

A

análise

efectuada

incidiu,

conforme

referido,

fundamentalmente sobre a caracterização do património histórico-cultural (sobre os dados obtidos na
prospecção da área de emparcelamento efectuada aquando do estudo prévio), uma vez que é um dos

15020_RNT_PE_EIA_01_A.doc
34

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO PROJECTO DE
EMPARCELAMENTO DOS COUTOS DE MOURA
PROJECTO DE EXECUÇÃO
RESUMO NÃO TÉCNICO

factores ambiental mais susceptível de ser afectado pela implementação das infra-estruturas
previstas.
Em complemento, foi ainda efectuada a análise do projecto tendo em consideração o seu
enquadramento nos Instrumentos de Planeamento e Gestão Territorial que abrangem a área de
incidência do projecto. Esta análise preliminar foi ainda complementada com um reconhecimento geral
a toda a área de estudo, com vista a identificar potenciais zonas ecologicamente sensíveis a
salvaguardar, e ainda para avaliação das linhas de água que atravessam a área do Projecto de
Emparcelamento dos Coutos de Moura.
O aspecto positivo mais marcante da implementação do projecto centra-se ao nível da sócioeconomia, tendo como resultado previsto um aumento significativo dos rendimentos dos empresários
agrícolas, com todas as vantagens que daí decorrem.
Assim, de acordo com a análise realizada, constata-se que este projecto se reveste de especial
importância a nível local uma vez que vem dar um forte contributo para o desenvolvimento agrícola da
região, pela dinamização de um sector que tem vindo a sofrer um declínio ao longo dos anos,
sobretudo nos terrenos a serem beneficiados pela reconversão do Olival tradicional em Olival
intensivo.
A execução das obras previstas trará consigo alguns aspectos negativos relacionados, principalmente,
com os recursos hídricos, qualidade do ar, ruído, resíduos, paisagem, fauna, flora e habitats, sendo
que a fase de maior impacte é a de construção, devido fundamentalmente à necessidade de
movimentação geral de terras para execução das várias obras previstas, bem como o incómodo
causado pelo movimento de máquinas e veículos pesados afectos às obras.
No que respeita à fauna é de esperar que a implementação do projecto na fase de construção
promova o afastamento das espécies que utilizam a área de incidência do projecto como área de
alimentação, repouso ou reprodução, e, possivelmente, um aumento dos níveis de mortalidade
individual

de

espécies

com

menor

mobilidade.

Na

prática

poderá

resultar

no

afastamento/desaparecimento destas espécies da área de estudo resultando num impacte negativo
mas temporário e reversível.
No que diz respeito à paisagem, apesar de estarmos perante uma paisagem monótona, a presença de
oliveiras de antiguidade apreciável conferem à paisagem um valor cénico acrescido, o que, ao serem
substituídas por olival intensivo são expectáveis impactes negativos com alguma relevância.
Os impactes na componente de flora e vegetação gerados pela reorganização territorial prevista,
embora negativos são pouco significativos e de magnitude reduzida, dada a ausência de valores
botânicos relevantes para a conservação da natureza e a não afectação de habitats naturais
classificados pelas acções de reperfilamento da rede de drenagem.
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Os impactes causados na flora e vegetação são reduzidos, dada a ausência de valores naturais
afectados relevantes do ponto de vista da conservação da natureza, e não existirem espécies de flora
rara, protegida ou ameaça que requeiram medidas especiais de protecção.
No que diz respeito aos restantes factores ambientais sobre os quais incidiu a análise ambiental,
considera-se que não existem valores/aspectos relevantes que possam inviabilizar o projecto.
Em síntese, embora seja na fase de construção que os impactes negativos serão maiores, este
período é relativamente curto e, se forem aplicadas correctamente as medidas de minimização em
ligação com a adequada implementação do Sistema de Gestão Ambiental, os impactes expectáveis,
que estão muito dependentes do adequado comportamento dos intervenientes responsáveis pela
execução das obras, serão em grande parte reduzidos.
Na fase de exploração, os impactes negativos associados ao projecto têm origem fundamentalmente
na actividade agrícola, que apesar de já se desenvolver, continuará, no entanto em moldes mais
intensivos. A implementação de práticas e técnicas culturais correctas permitem minimizar esses
efeitos negativos, aspecto muito dependente do comportamento dos agricultores.
Por último refere-se que os estudos desenvolvidos permitem fundamentar a decisão sobre a
viabilidade do Projecto de Emparcelamento dos Coutos de Moura, admitindo-se que o nível de
conhecimento transposto para o EIA é suficiente para garantir a fiabilidade da avaliação de impactes
efectuada sobre o projecto em análise.
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